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Karta Wolontariusza
Karta Wolontariusza to przeznaczony dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu 
program benefitowy, w założeniach przypominający taki program, jak np. Karta Dużej 
Rodziny. Karta ma postać wirtualnej karty wyświetlanej w specjalnej aplikacji mobilnej. 
Posiadacz Karty może korzystać ze zniżek i specjalnych przywilejów na produkty i usługi 
oferowane przez Partnerów Karty Wolontariusza.





Karta Etyczna Wolontariusza



Co to znaczy „być dobrym wolontariuszem”?

Jakie cechy tworzą „dobrego wolontariusza”?



na podstawie 
znaczenia pojęcia 
„wolontariusz” –

na przykład definicji 
zawartej
w ustawie;

na podstawie 
badań 
empirycznych –

ustala się cechy 
przypisywane

wolontariuszom
w opinii 
przedstawicieli 
różnych środowisk;

na podstawie 
przesłanek 
teoretycznych –

filozoficznych, etycznych, 
psychologicznych
czy socjologicznych;

na podstawie 
refleksji teologicznej 
i ewangelicznej, 

na przykład encyklik: 
„Centesimus annus” i 
„Dives in 
misericordia”.

Ideał wolontariusza

A. J. Sowiński, W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza, [w:] Wolontariat w obszarze humanistycznych 
wyzwań opiekuńczych, [red.] B. Kromolicka, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2005.



Wolontariusz-profesjonalista powinien odznaczać się przede 
wszystkim takimi cechami, jak:
1) empatia,
2) szacunek i pozytywne spojrzenie na podopiecznego,
3) tolerancja,
4) konkretność w kontaktach z podopiecznym,
5) dar przekonywania, gwarantujący podopiecznemu poczucie 
bezpieczeństwa, tworzący odpowiedni klimat dla uświadomienia 
sobie przez podopiecznego swojej sytuacji,

M. Davies, Czerpanie przez pracownika socjalnego z zasobów własnego ja, [w:] Praca socjalna –
pomoc społeczna, [red.] J. Kwaśniewski, Warszawa 1995, s. 111 i nast.



M. Davies, Czerpanie przez pracownika socjalnego z zasobów własnego ja, [w:] Praca socjalna –
pomoc społeczna, [red.] J. Kwaśniewski, Warszawa 1995, s. 111 i nast.

6) radość życia, akceptacja zmiany, świadomość, że każdy człowiek 
musi radzić sobie z problemami,
7) brak konformizmu, otwartość umysłu, 
8) pragnienie zwiększenia u ludzi swobody wyboru i kontroli nad 
własnym życiem, 
9) odwaga mówienia podopiecznym o ich realnych problemach, 
10) odwaga konfrontacji z krytyką i oskarżeniami.





Karta Etyczna Wolontariusza z 1996 roku została opracowana 
przez zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie i w założeniu 
dotyczy każdego wolontariatu zorganizowanego.

Karta Etyczna Wolontariusza jest zbiorem praw, obowiązków
i zasad, których powinny przestrzegać organizacje prowadzące 
działalność na podstawie aktywności społecznej wolontariuszy.



Karta Etyczna Wolontariusza

• Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą.

• Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.

• W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy.

• Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane.

• Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.

• Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób.

• Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.

• Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.

• Będę działać w zespole.

• Będę osobą, na której można polegać.

• Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.

• Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.

• Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.

• Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

http://wolontariat.org.pl/wolontariusze/krok-6-jak-byc-dobrym-wolontariuszem/



Dlaczego etyka
w wolontariacie pracowniczym

jest ważna?



Zmiana relacji



Różne potrzeby



Reprezentowanie podmiotu



Zmieniaj!



Źródła

• Tadeusz Pawlus, „Podstawy prawne i etyczne wolontariatu”

• Uwaga na część prawną




